
  ΑΛΙΑΡΤΟΣ 26/03/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Αρ. Πρωτ. : 3368 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

  

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 

ΣΕ  2Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

 

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 
 α) κ. Δήμαρχο Αλιάρτου - Θεσπιέων 
 β) κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λουκά 
 ΑΡΑΠΙΤΣΑ Γεώργιο 
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Άννα 
 ΓΚΙΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνα 
 ΓΛΥΚΟ Ιωάννη 
 ΖΙΩΓΑ Βασίλειο 
 ΘΕΟΔΩΡOΓΙΑΝΝΗ Ταξιάρχη 
 ΚΑΡΑΝΑΣΟ Αλέξανδρο 
 ΚΟΚΟΡΑΚΗ Λουκά 
 ΚΟΛΟΒΟ Γεώργιο 
 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ Δήμητρα 
 ΜΑΛΕΣΗ Κων/νο 
 ΜΑΛΕΣΗ Φώτιο 
 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ Λουκά 
 ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαρούλα 
 ΜΠΟΥΖΙΚΑ Κων/νο 
 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ Γεώργιο 
 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟ Γεώργιο 
 ΝΙΑΡΟ Γεώργιο 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειο 
 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιο 
 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ Χαρίτων 
 ΠΙΚΑΣΗ Ασημίνα 
 ΡΑΧΟΥΤΗ Ιωάννη 
 ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑ Γεώργιο 
                                                                                  ΣΤΑΜΟΥΛΗ Αναστάσιο 
 

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει 

στις 30/03/2021  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30μ.μ  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί, με τη μέθοδο της ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ   κατ’ 

εφαρμογήν: 

α)  των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

συμπληρώθηκε από το Ν. 4635/2019  

β) των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν,4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) 



γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» 

δ) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων»   

ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « 

Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»  όπου:   α) δια ζώσης 

σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 

της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής 

υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

στ) του υπ’ αριθμ. πρωτ.  60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 

μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού» 

ζ) της παρ. 3 της υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/Οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του  Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 

η) της με αριθμ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό 

της διάδοσης της πανδημίας» 

θ) της  παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/20.03.2021 (ΦΕΚ 1076/20.03.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00.  

 

Α/Α  Περιγραφή θέματος  

  1. Περί της  έγκρισης 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2021, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων  

               (Σχετ. υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) 

  2. Περί της έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Αλιάρτου – 

Θεσπιέων (Σχετ. υπ’ αριθμ. 30/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 

   3. Περί της έγκρισης κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 -

2025 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Σχετ. υπ’ αριθμ. 56/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 

  4. Περί της έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου του οικονομικού 

έτους 2020 (Σχετ. υπ’ αριθμ. 39/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 

  5. Περί της έγκρισης της μερικής τροποποίησης του κανονισμού άρδευσης του Δήμου Αλιάρτου –

Θεσπιέων, με προσθήκη άρθρου «11β. Τρόπος είσπραξης» (Σχετ. υπ’ αριθμ. 57/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής) 

   



 

6. Περί της λήψης απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο 

έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών 

υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του 

Β.Δ 28.3/15.4.1957. 

  7. Περί της λήψης απόφασης, σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων με δημοπρασία (Σχετ. υπ’ 

αριθμ. 2/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 

  8. Περί του καθορισμού του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων 

9. Περί της εξέτασης αιτήσεως της ενδιαφερόμενης Κιλικίδου Μαρίας του Σταύρου που αφορά πρακτική 

άσκηση στο  Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

10. Περί της εξέτασης αιτήσεως της ενδιαφερόμενης Παπαγεωργίου Μαρίας του Ηλία που αφορά 

πρακτική άσκηση στο  Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

11. Περί της εξέτασης αιτήσεως της ενδιαφερόμενης Βλάχου Ευφροσύνης  του Σπυρίδωνος  που αφορά 

πρακτική άσκηση στο Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

12. Περί της εξέτασης αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Παπαγιάννη Γεωργίου του Αθανασίου που αφορά 

πρακτική άσκηση στο  Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων. 

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 

 Μια ώρα πριν την συνεδρίαση θα σας σταλεί email με το link της συνεδρίασης. 

  


